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Úvod  
Na první pohled je vidět, že toto vydání 
Občasníku se graficky liší od předchozích. 
Přiznám se,že jsem se nechal inspirovat, 
když jsem byl obecním úřadem vyslán do 
kurzu Žurnalistika v praxi. Kurz byl 
zaměřen právě na editaci obecních a 
městských zpravodajů. Lhal bych, kdybych 
nenapsal, že také bereme na vědomí četné 
připomínky, že na každé titulní stránce 
máme starostku za psacím stolem. Škoda, 

že vašich připomínek, námětů a článků 
nedostáváme více. Rozhodně by to 
přispělo k vyšší úrovni Občasníku. 
Připomenu tedy znovu, že vaše nápady, 
výtky nebo články můžete poslat e-mailem 
na adresu starosta@pertoltice.cz nebo je 
můžete podat v písemné formě poštou 
nebo přímo do schránky Obecního úřadu 
Pertoltice pod Ralskem.  

            Jiří Prudel, editor 
 
 

S l o v o   s t a r o s t k y 
Zanedlouho začínají dětem prázdniny. A já už se moc 

těším, až společně oslavíme začátek léta Pertoltickými slavnostmi. 
Je to první takto velká akce a já doufám , že přes prvotní potíže se 
nakonec slavnosti vydaří.  

Poslední občasník Vás informoval o jarních akcích. 
Malování vajíček se již tradičně zúčastnilo kolem 90 dětí. Naštěstí 
si děti mohly vajíčka malovat v průběhu čtyř hodin, tak se tam 
všichni i s maminkami vešli. Z důvodu nedostačujících prostor mi 
toto řešení přijde nejschůdnější. A bude asi nejlepší i ostatní akce 
takto rozvrhnout do delšího časového úseku.  

Oslavy jara byly letos až na konci dubna a i počasí bylo 
opravdu nádherné, tak si myslím, že snad žádná dívka či žena nám do příštího roku 
neuschne. 

Dětský den, jsme letos ozvláštnili skákacím hradem, který měly děti zdarma. 
Chtěla jsem tento den udělat výjimečným i pro dospělé a proto jsem pozvala kapelu 
Hurwajs, která nám hrála od podvečera až do noci. Počasí bylo krásné, a celý den byl 
velmi vydařený. Pro všechny byl vstup zdarma. Ještě jednou bych chtěla poděkovat 
rodičům, kteří pomáhali se soutěžemi a i Vám co jste přišli za skvělou atmosféru.  

Na multifunkční hřiště se nám bohužel nepodařilo sehnat zatím dotace, a tak se 
zastupitelstvo rozhodlo za obecní úřad pořídit ještě pro větší děti pingpongový stůl a pro 
větší dospěláky cvičítko typu Orbitrek pro venkovní účely a šlapadlo. V těchto dnes se 
dokončuje oplocení hřiště . Odpadkový koš je již nainstalovaný. A já jen doufám, že 
dospělí půjdou příkladem dětem a budou na DĚTSKÉM hřišti udržovat pořádek. 

Zanedlouho nám začne fotbalová sezóna, program a rozpis zápasů nově naleznete 
i na stránkách obce a na vývěsce před úřadem. Tak přijďte našim fandit. 

Nové informace ohledně územního plánu jsou zveřejněny též na úřední desce. 
Doporučuji všem tyto informace sledovat.  

Pokud Vás fotografie z kulturních akcí zaujaly, více jich naleznete taktéž na 
úřední desce v oddělení fotogalerie. 
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O prázdninách bude Kamelot pořádat pro děti výlety. V případě zájmu se hlaste 
na úřadě v prvním patře, každý den od 12,00 – 17,00 hodin.  

Začátkem července budeme realizovat i okrasnou výsadbu rostlin kolem 
obecního úřadu a kulturního domu . Snad se mi podaří pro Vás vytvořit oázu klidu, kde 
každý z Vás rád chvilinku posedí a načerpá energii. 

Další takovéto místo bych chtěla zrealizovat kolem kostela. Bohužel náš kostelík 
je v dost špatném stavu. A proto bych chtěla jeho rekonstrukci vzít z gruntu. Začneme 
opravou střechy a okapů, až po zdi a vnitřní výmalbu. Dále bych chtěla upravit 
prostranství kolem kostela, včetně chodníku, řešení odvodnění , oplocení a nasvícení. Na 
tento velký projekt bych chtěla získat dotace a vše by se udělalo najednou a pořádně. To 
by bylo ale až po vyřešení centra obce s chodníky, které si myslím jsou prioritní.  

Včera se nám podařilo zprovoznit zvon na kostelíku a tak jsme mohli obnovit 
tradici zvonění umíráčku. Já jen doufám, že zvonit nebudeme tak často. Mám dobrý pocit, 
že s  lidmi, kteří byli našim srdcím drazí, se můžeme rozloučit a že na ně můžeme všichni 
společně zavzpomínat.  

Dále máme znovu obnovené vítání občánků, které proběhlo v našem kulturním 
domě. Vítání občánků bylo i konkrétně pro mě hodně dojemnou záležitostí, a chtěla bych 
všem dětem ještě jednou popřát co největší štěstí do života, hodně úspěchů, milující 
rodiče a aby Pertoltice pod Ralskem byli navždy v jejich srdcích domovem. 

Věra Kolínská, starostka 
 
 
 
 
Pokladní hodiny   
Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 
Telefon – pevná linka: 487 863 708 
 
Úřední hodiny  
Pondělí a středa od 14:00 do 17:00  
 
Kontakty  
Vaše podněty a náměty můžete zasílat 
na adresu:  starosta@pertoltice.cz . 

Mimo úřední hodiny jsme dostupní na 
uvedených telefonních číslech 
 
Starostka:  Věra Kolínská   
724 181 524 
 
Místostarosta: Petr Selinger   
602 451 536 
 
Pokladna, podatelna: Nina Smolíková           
777 339 293 

 

 
Sběrné nádoby na bio odpad jsou stále k pronajmutí 

Pořád ještě máte možnost objednání „POPELNICE NA BIO ODPAD “. Liší 
se hnědou barvou a větším objemem. Popelnice Vám po objednání 
bude přistavena k Vašemu domu a můžete do ní vhazovat např. trávu, 
spadané ovoce, listí, zbytky jídel, bio odpad ze zahrádky nebo 
domácnosti. Popelnice jsou vyváženy  14-ti denním svozem, stejně 
jako komunální odpad. Cena za svoz je 360,- Kč na rok/letní sezónu, 
neboť odpad se sváží jen s letním časem. Na zimu popelnici nevracíte, 
zůstává Vám do dalšího jara. 
 

Informace pro občany 
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 

Změní se splatnost poplatku za odvoz odpadů 
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2014 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
se mění od 1.1.2015 splatnost poplatku: 

1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a 
do 30. června  příslušného kalendářního roku. 

2) Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 28.února příslušného  
kalendářního roku.  

 

Pertoltice najdete i na neoficiálních stránkách a facebooku 
Vy, kteří máte přístup k internetu můžete 
navštívit, kromě těch oficiálních, také 
neoficiální stránky obce 
 www.pertolticepodralskem.cz.  

Stránky administruje Martin Smolík. 
Najdete zde obrázky a komentáře prakticky 
ke všemu, co se v Pertolticích pod 
Ralskem děje. Web obsahuje blog, historii 

obce, zajímavosti z okolí apod. Pravidelně  
se zde začaly objevovat autorovy postřehy 
ze zasedání obecního zastupitelstva. Pokud 
si neukládáte výtisky Občasníků, najdete 
na neoficiálních stránkách jejich 
elektronickou verzi. 
Stránky jsou propojeny s facebookovým 

profilem komunity nazvaným Pertoltice 
pod Ralskem neoficiální. Jeho adresa je 
http://www.facebook.com/pertolticepodralskem 
a můžete na něm snáze okomentovat 
jednotlivé příspěvky a články. 

 
 
 
 

 
U S N E S E N Í č. 13 - 2014 

Ze 34. zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích pod Ralskem 
 

17. března 2014 
Přítomni: Věra Kolínská, Petr Selinger, Jiří Titěra, Jiří Prudel, Jitka Hanlová, Josef Miler 
Omluveni: Marta Hebelková 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 

Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto: 
1. Jmenovaní ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Kontrola usnesení z 34. zasedání obecního zastupitelstva 
4. Vyhodnocení žádosti na pronájem KD 
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5. Vyhodnocení žádosti na prodej pozemku č.477, k.ú. Pertoltice p/Ralskem 
6. Žádost FK Pertoltice pod Ralskem o finanční příspěvek  
7. Změna  termínu plateb  v Obecně závazné  vyhlášce č. 07/2012, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

8. Zaměření pozemku č. 1139, k.ú. Pertoltice pod Ralsekm 
 
1. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelé zápisu: Jitka Hanlová, Petr Selinger 
 

2.  Zastupitelé schvalují program. 
  

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu Usnesení č. 12 bez připomínek.  
 

4. Zastupitelé souhlasí s pronájmem KD  panu. L. 
 

5. Zastupitelstvo schvaluje  prodej pozemku č. 477, k.ú.Pertoltice pod Ralskem 
      panu K. a paní starostku pověřují k podpisu   kupní smlouvy. 
 

6. Zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku pro FK Pertoltice pod Ralskem ve 
výši 30 000,- Kč. 

 

7. Zastupitelé souhlasí se změnou  termínu plateb  v Obecně závazné  vyhlášce č. 
07/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platba 
k poslednímu dni měsíce února další platba k poslednímu dni v měsíci června.  

 

8. Zastupitelstvo schvaluje zadání zaměření pozemku č. 1139, k.ú. Pertoltice pod 
Ralskem 

            
Místostarosta Petr Selinger v.r.                  Starostka Věra Kolínská v.r. 
 

U S N E S E N Í č. 14 - 2014 
Ze 36. zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích pod Ralskem 

 

14. dubna 2014 
Přítomni: Věra Kolínská, Petr Selinger, Jiří Titěra, Jiří Prudel, Jitka Hanlová, Josef Miler 
 Marta Hebelková 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 

Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto: 
1. Jmenovaní ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Kontrola usnesení z 35. zasedání obecního zastupitelstva 
4. Pronájem části pozemku č. 859, k.ú. Pertoltice pod Ralskem 
5. Pronájem části pozemku č. 859, k.ú. Pertotlice pod Ralskem 
6. Smlouva  o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů - EKO-KOM, 

a.s. 
7. Dodatek č.1 –Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
8. Dodatek č.02/KOM/2008 (Sběr,svoz a likvidace komunálního odpadu na 

území Pertoltice pod Ralskem) COMPAG CZ s.r.o. 
9. Nabídka nádob na bioodpad pro občany od COMPAG CZ s.r.o. 
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10. Navýšení rozpočtu na oplocení Dětského hřiště 
11. Stanovení termínu veřejné schůze 
12. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 a zpráva o výsledku 

hospodaření za rok 2013 
13. Rozpočtové opatření č. 1/2014 
14. Návrh na prodej části pozemku č. 706, k.ú.Pertoltice pod Ralskem 

 

1. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelé zápisu: Josef Miler, Jiří Prudel 
 

      2. Zastupitelé schvalují program. 
  

      3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu Usnesení č. 13 bez připomínek.  
 

      4. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem části pozemku č. 859,  
               k.ú.Pertoltice pod Ralskem  panu J.S. 
 

5.  Zastupitelstvo souhlasí  s pronájmem části pozemku č. 859, k.ú. Pertoltice pod 
Ralskem panu P. Č. 
Zastupitelstvo souhlasí  s pronájmem části pozemku č. 859, k.ú. Pertoltice pod 
Ralskem panu A.D. 

 

6. Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou s o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadu  z obalů - EKO-KOM, a.s. a pověřují starostku k podpisu smlouvy. 

 

7. Zastupitelé souhlasí  s Dodatkem č.1 –Smlouva o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů a  pověřuji starostku k podpisu 

 

8. Zastupitelstvo schvalují Dodatek č.02/KOM/2008 (Sběr,svoz a likvidace 
komunálního odpadu na území Pertoltice pod Ralskem) COMPAG CZ s.r.o. a 
pověřují starostku k podpisu. 

 

9. Zastupitelstvo schvaluje pořízení nádob na bioodpad pro občany od COMPAG 
CZ s.r.o. s spoluúčastí 50 % z ceny. 

9. Zastupitelstvo schvaluje odložení bodu - Navýšení rozpočtu na oplocení 
Dětského   
hřiště. 

 

       10. Zastupitelstvo schvaluje termín  veřejné schůze  den 16.4.2014 
 

11. Zastupitelé berou na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 
2013 a zpráva o výsledku hospodaření 2013. 

 

 12. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 /2014. 
 

13. Zastupitelé schvalují záměr prodeje pozemku části 706, cca 30 m2, k.ú.Pertoltice 
pod Ralskem. 

 
Místostarosta Petr Selinger v.r.     Starostka Věra Kolínská v.r. 
 

 
U S N E S E N Í č. 15 - 2014 

Ze 37. zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích května 2014 
 

Přítomni: Věra Kolínská, Petr Selinger, Marta Hebelková, Jitka Hanlová ,  
Omluven: Jiří Prudel, Josef Miler, Jiří Titěra 
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Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 

Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto: 
1. Jmenování ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Kontrola usnesení z 36. zasedání obecního zastupitelstva 
4. Kontejner na textil, firma REVENGE a.s., Praha, IČO 28101766 
5. Finanční prostředky na nákup nových knih do místní knihovny 
6. Prodej pozemku č. 607, k.ú. Pertoltice pod Ralskem 
7. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SEP/01/2008, COMPAG CZ s.r.o. 
8. Závěrečný účet Mikroregion za rok 2013 
9. Závěrečný účet za rok 2013, Pertoltice pod Ralskem 
10. Účetní uzávěrka 2013, Pertoltice pod Ralskem 
11. Rozpočtové opatření č. 2/2014 
12. Žádost o finanční dar, péče o dítě. 
13. Delegování starostky na jednání valné hromady Severočeské vodárenské  
       společnosti a.s. 
14. Výběr dodavatele oplocení dětského hřiště 
15. Výběr dodavatele na přeinstalaci Windows 7 
16. Nový návrh  úhrad za zřízení věcných břemen na pozemcích obce Pertoltice 

pod Ralskem 
17. Žádost o navýšení počtu svítidel veřejného osvětlení 
18. Prodej pozemku části pozemku č.706, k.ú. Pertoltice pod Ralskem 
19. Obecně závazná vyhláška Č. 8/2014,O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

20. Finanční dar, focení vítání občánků, Občanské sdružení Lampa, Mimoň 
21. Výroba prvku na dětské hřiště + plastika  
22. Klub Radost, Prostějov, asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

v ČR, o.s., žádost  o finanční dar. 
 

1. Ověřovatelé zápisu : Jitka Hanlová, Marta Hebelková 
2. Zastupitelé schvalují program zastupitelstva. 
3. Zastupitelstvo obce bere  na vědomí kontrolu usnesení č. 14 bez připomínek.  
4. Zastupitelstvo souhlasí s umístěním kontejneru u obecního úřadu na textil od 

firmy REVENGE a.s., Praha, IČO 28101766. 
5. Zastupitelstvo schvaluje vyčlenit 5 000,- Kč  pro Městskou knihovnu, 

příspěvková                organizace, Česká Lípa na nákup nových knih. 
6.  Zastupitele nesouhlasí k vydržení části pozemku č. 607, k.ú. Pertoltice pod 

Ralskem. 
7. Zastupitelé souhlasí s Dodatkem č. 4 ke smlouvě č. SEP/01/2008, Compaq CZ 

s.r.o., a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 
8. Zastupitelé souhlasí se Závěrečným účtem Mikroregionu za rok 2013. 
9. Zastupitelstvo projednalo a  schvaluje závěrečný  účet 2013 s vyjádřením, 

že souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 
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10. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2013. Protokol o schválení 

účetní závěrky je přílohou k usnesení. 

11. Zastupitelstvo schvaluje RO č.2/2014 – navýšení objemu rozpočtu 

v příjmech a výdajích o 19.800,-Kč – dotace Volby do Evropského 

parlamentu. 

12. Zastupitelstvo schvaluje odložení bodu. 
13. Zastupitelstvo nesouhlasí s delegování starostky na jednání valné hromady    

Severočeské vodárenské společnosti a.s. 
14. Zastupitelstvo schvaluje dodavatele na oplocení dětského hřiště : Truhlářství 

Radek Lupoměský, Pertotlice pod Ralskem 03 
15. Zastupitelé souhlasí dodavatele na legalizaci operačního systému Windows 8,1 

DVD firmu TrollComputers s.r.o., Česká Lípa. 
16. Zastupitelstvo souhlasí s  odložením bodu  s doplněním přípravy nové Vyhlášky 

o ceně pronájmu  
        pozemku. 
17. Zastupitelstvo schvaluje  navýšení počtu svítidel od č.p. 153 – č.p.184 
18. Zastupitelé souhlasí s prodejem části pozemku č. 706, k.ú. Pertoltice pod 

Ralskem  pozemku paní J.H. 
19. Zastupitelstvo souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou Č. 8/2014,O místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 

20. Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 500,- Kč občanskému sdružení 
Lampa, Mimoň 

21. Zastupitelstvo schvaluje odložení bodu. 
22.  Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí finančního daru pro Klub Radost, 

Prostějov, asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. 
 

Místostarosta Petr Selinger v.r.    Starostka Věra Kolínská v.r. 
 

U S N E S E N Í č. 16 - 2014 
Ze 38. zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích pod Ralskem 

 

Zastupitelé:  
přítomni: Věra Kolínská, Petr Selinger, Marta Hebelková, Jitka Hanlová , Jiří Prudel, 
Josef Miler, Jiří Titěra 
 

Hosté: dle prezenční listiny 
Dne: Středa 4. června 2014  
Od: 17.00 hodin 
Kde: zasedací místnost OÚ Pertoltice pod Ralskem 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 

Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto: 
1. Jmenování ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Kontrola usnesení z 37. zasedání obecního zastupitelstva 
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4. Žádost o finanční příspěvek,nadační fond RAFAEL DĚTEM, Praha 
5. Prodej, pronájem pozemku pro: České Štěrkopísky spol.s.r.o., Praha 
6. Náležitosti smlouvy – České Štěrkopísky spol. s.r.o., Praha 
7. Výroba prvku na dětské hřiště + plastika  
8. Rizikové kácení stromů v soukromém vlastnictví 
9. Pertoltické slavnosti, navýšení rozpočtu 
10. Počet členů zastupitelů obce pro volební období 2014-2018 
11. Žádost o finanční dar, péče o dítě 
12. Informace o zpracování Souhrnu doporučených opatření pro Evropsy 

významnou lokalitu v rámci soustavy Natury 2000 Horní Ploužnice 
13. Projektová dokumentace  centra obce 
14. Novoborské dotační centrum, o.s., Nový Bor, nabídka na zpracování žádosti 
o dotaci a   získání dotačních prostředků na vybudování chodníku a místa pro 
přecházení. 
15. Lanový park, lanová pyramida, prvky pro seniory 
16. Revokace bodu ohledně podání žaloby na navrácení historického 
      majetku dle usnesení č. 13/2013 
17. Nákup pozemku č. 591,592 – k.ú. Pertoltice pod Ralskem 
18. Přesunutí koše na psí experimenty u čp. 181, Pertoltice pod Ralskem 

 
 

5. Ověřovatelé zápisu : Josef Miler, Jiří Titěra  
6. Zastupitelé schvalují program zastupitelstva. 
7. Zastupitelstvo obce bere  na vědomí kontrolu usnesení č. 15 bez připomínek.  
4.   Zastupitelstvo nesouhlasí s finančním příspěvkem pro fond Rafael Dětem Praha. 
5.  Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením bodu Prodej, pronájem pozemku pro 
České      Štěrkopísky spol. s.r.o. Praha do doby vypořádání historického majetku č. 
pozemku 1139/1, k.ú. Pertoltice pod Ralskem. 
6.  Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením bodu Náležitosti smlouvy s firmou 
České Štěrkopísky spol. s.r.o. Praha do doby vypořádání historického majetku č. 
pozemku 1139/1, k.ú. Pertoltice pod Ralskem. 
7.  Zastupitelstvo nesouhlasí s pořízením prvku na dětské hřiště + plastika  
8.  Zastupitelstvo souhlasí s předžalobní výzvou ohledně rizikových stromů na 
pozemcích     v soukromém vlastnictví. 
9.  Zastupitelstvo souhlasí s navýšením částky na Pertoltické slavnosti z rozpočtu na     
120 000,- Kč. 

  10.  Zastupitelstvo souhlasí s počtem   7 členů v zastupitelstvu pro volební  
      období 2014-2018. 
  11. Zastupitelstvo nesouhlasí s finančním darem pro p. K. 
 12. Zastupitelstvo souhlasí s textem s připomínkami  k dopisu pro Agenturu ochrany  
přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Krajské 
středisko Liberec . 
13. Zastupitelstvo schvaluje zpracování nabídky na vypracování projektové 

dokumentace k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení s položkovým 
rozpočtem stavby včetně zajištění inženýrské činnosti na akci: „Chodník na přechod 
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pro chodce přes sil. III/2708-Pertoltice pod Ralskem od architekta  Pavla Špuláka, 
Stráž nad Nisou do výše 
200 000,- Kč. 

14. Zastupitelstvo schvaluje nabídku Novoborské dotační kanceláře o.s., Nový Bor na   
zpracování žádosti o dotaci a získání dotačních prostředků na vybudování chodníku a 
místa pro přecházení v ceně 25 000,- Kč. 

15. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k přípravě nabídek na prvky: Orbitrek, 
lavička se šlapadly, betonový stolní tenis do částky 70 000,- Kč. 
16. Zastupitelstvo souhlasí s revokací bodu ohledně podání žaloby na navrácení 
historického majetku dle usnesení č. 6/2013 
17. Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku čp. 591, 592, k.ú. Pertoltice pod Ralskem v 
hodnotě 130 000,- Kč. 
18. Zastupitelstvo nesouhlasí k přemístění koše na psí experimenty u čp 181, Pertoltice 
pod Ralskem . 

 
Místostarosta Petr Selinger v.r.   Starostka Věra Kolínská v.r. 

 
 
 

 
 

JUBILANTI SLAVILI  
V květnu a červnu oslavili kulatá jubilea naši spoluobčané: 
paní HELENA KUCEROVÁ   85 let 
paní JAROSLAVA POSPÍŠILOVÁ  80 let 
paní LIBUŠE KOLLÁROVÁ   65 let 
pan  LUBOMÍR CHLÁDEK   60 let 
Všem jubilantům blahopřejeme. 

 

Jak to vidí šéfredaktor  
Je tomu rok co začala v obci fungovat 

parta lidí, pracujících pro Obec. Podpora 
zaměstnanosti a začleňování lidí z Úřadu práce 
do pracovního procesu se velmi rozšířila. Jistě 
je vídáte, stejně jako já, na všech cestách ve 
všech obcích a městech po celém kraji. Je to i 
na vzhledu jednotlivých obcí značně vidět. 
Když se nad tím tak zamýšlím, jejich práce a 
činnost mě potkává na každém kroku, v létě, 
v zimě. Ať přijdete na úřad, do hospody, či jen 
na návštěvu, všude se lidé zmiňují, co tato parta 
dělníků udělala, co by měla udělat a co ne. Při 
zamyšlení se nad tím, že co člověk to názor 
jsem si v jednom volném dni přivstal a zašel se 
podívat na začátek takového všedního dne této 
„rychlé roty“. 

Z počátku našeho rozhovoru, vlastně 
spíše diskuse, byly cítit rozpaky a překvapení. 
Asi ani ne tak z rozhovoru, ale spíše z toho, že 
někdo vůbec přišel na kus řeči. Můj zájem o 
jejich dojmy z roční práce pro obec rozpoutal 
příjemnou a hodně usměvavou debatu. 
Bezesporu je těší, co odvedli, a že je práce za 
nimi vidět. Což mají i zdokumentované fotkami 
a krátkými videi na mobilním tel. „Práce nás 
baví, je to pestřejší než ve fabrice, kde se dělá 
jedno a to samé. Tady jednou naopak, doplňují 
ho ostatní. Při otázce na vstřícnost místních, se 
kterými se při své práci setkávali, už byla 
reakce zdráhavější. „Někde nám vynadali, i 
když jsme posekali“ jejich“ dvoumetrové 
kopřivy, jiní požádali o seříznutí keře, neboť 
nemají možnost a sílu. „Nám nevadí udělat to, 

Ze života v obci 



- 11 - 

ale když nám to řeknou lidsky“ říkají 
jednohlasně. Bohužel těch špatných zkušeností 
mají dle vyprávění dost. „ Já už to neřeším“, 
ozval se vedle mne sedící dlouholetý 
zaměstnanec Jaroslav Zelenka. „ Po několika 
měsících jsem to přestal řešit, ať si říkají, co 
chtějí. Poslouchám, že mám všechno dřevo, 
přitom lidi se dušují jak si to koupí a potom to 
tam jen leží, nebo to nechtějí zaplatit. Já si to 
zaplatím a odvezu jako každý jiný“ dodává a 
s odmlkou vytahuje paragony od obce. „Víš, 
ono to ani jinak moc nejde. Vedení obce je fajn, 
ale někdy taky přísné. A párkrát už nám i šéf 
propral kožich“, přechází paní Selingerová 
k další části debaty. Mimochodem ta 
nejhlasitější z party.děláme to a jindy ono“ říká 
Franta Teplý, v průběhu konzumace 
pravidelného ranního jogurtu. „ I když někdy je 
to v tom počasí hrozné, teď byly nesnesitelný 
vedra a v zimě, když se musí odklidit sníh je to 
zase  

Postupně se všichni vyjadřují, jak to 
na začátku trochu drhlo, neboť nebylo moc 
nářadí a spousta nedorozumění v představě o 
tom, jak dané práce vykonávat. Dnes naopak 
litují, že když už to jede jako po drátku a 
kolikrát pracují i samostatně, úkoly si umí 
dobře rozdělit a zorganizovat, tak vše končí a 
nevědí, co bude dál. Ani s nimi, ani 
s pracovními místy u obce. Také si říkám, jak je 
těžké posoudit, zda je šest lidí hodně? Od 

onemocnění pana Schwarze jeden chybí. „Je to 
znát. Další mužská ruka, která zastane hodně 
práce, kterou my ženy neuděláme“, zmiňuje 
“mluvčí“ ženské části kolektivu. „No v jednom 
se to nedá vůbec. To je úplně bezvýznamný. To 
jsem si vyzkoušel ty předešlé roky“ dodává 
Jaroslav Zelenka.  
A tak teď při psaní několika řádků přemýšlím 
nad všemi těmi klepy a drby kolik vlastně 
zastane jeden člověk práce při “zahradním 
úklidu“ a za jakou dobu. Kolik času odpracuji já 
a kolik se zaměstnavateli zašívám. A pozoruje 
mě v práci taky takhle někdo? A co naše rota? 
Kolik odpracují a kolik prosedí na svačině? To 
vše mě vede k zamyšlení, co do budoucna. Měl 
jsem možnost mluvit i se zaměstnanci v jiných, 
spíše menších obcích, a víceméně se s našimi 
lidmi shodují. Měla by se tedy vytvořit stálá 
pracovní místa tak, aby se vzhled a chod obce 
udržel alespoň na úrovni, na které je dnes? Jak 
to bude s tímto projektem od Úřadu práce dál? 
Jak by to bylo s financováním z obecního 
rozpočtu? Jak udržet úroveň práce? A co to stojí 
sil samotné vedení obce a koordinátora 
pracovní skupiny?  

Z toho všeho už teď rozumím rčení 
„každá mince má dvě strany“ a záleží, jestli 
koukám na tu s číslem…  
               
Josef Miler, šéfredaktor 

 

Počet obyvatel vesnice se opět rozrostl o dva občánky. 
 

Naše vesnička se opět 
rozrostla. Oba občánci 
jsou kluci. 18. května 
přišel na svět David 
Miler. Chlubí se 49 cm a 
2,75 kg. Jen o několik dní 
později, 27. května, se 
narodil Ondra Mrázek, 
který se pyšní 48 cm a 
2,6 kg. Naše redakce 
chlapcům přeje, ať rostou 
a na světě se jim líbí a 
rodičům blahopřejeme. 
 

             Davídek                                   Ondrášek 
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Malování vajíček se opět setkalo s velkým zájmem dětí 

  Je neuvěřitelné, že letošního malování velikonočních vajíček se zúčastnilo na devadesát 
dětí. Všechny by se do poměrně malých prostor nevešly, ale vystřídaly se během čtyř 
hodin, takže všichni zájemci byli uspokojeni.  
 
 
      

Slet pertoltických čarodějnic skončil bez nehod 
 

Letošní čarodějnice svůj slet odstartovaly u 
obecního úřadu, kde se pěkně rozdováděly 
na nově zprovozněných atrakcích 
vznikajícího dětského hřiště. 

Poklidným letem dle silničních pravidel 
přelétly na fotbalové hřiště, pod dohledem přísné komise ukázaly všechna svá 
kouzla a čáry a jen ty „nej“ byly oceněny. Nakonec ale všechny ulétly, to když se 
začalo stmívat a podpálila se hranice. Nechyběl ani a nádherný ohňostroj. 
Nevěříte? Koukněte na oficiálních stránky obce  www.pertolice.cz. 
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Dětský den se zase vydařil 
Ke které přispělo i skvělé počasí. I přes hojně obsazené disciplíny, velkému 

zájmu dětí se těšil i velký skákací hrad. Některé 
disciplíny si vyzkoušeli i ti větší. Radost a úsměvy 
dětí zářily, kam jen oko dohlédlo. Odpoledne dále 
pokračovalo dětskou 
pěveckou soutěží, kde 
byli za své výkony 
odměněni ti, co vyhráli, 
ale i ti co se zúčastnili. 
Den byl zakončen při 
hudbě kapely Hurwajs.  
Za všechny ty dětské 
úsměvy a celkově 
vydařený den bychom 

chtěli poděkovat pořadatelům, kulturní komisi a také Obecnímu úřadu Pertoltice.  
 
 

Rybářské závody byly poznamenány slabou účastí  
 
Asi nějakým kouzlem to dělají „rybáři“, že 
vždy na otevírání sezóny mají příznivé 
počasí. Letos ale začali udice nahazovat už 
před závody a tak se asi rybky dohodly ke 
stávce, nebo byly nakrmené a na žížalky už 
neměly chuť, neboť úlovků bylo mnohem 
méně než jiné roky. A to především těch 

výstavních. Největší kapřík chycený tedy 
měřil 57 cm. Za zmínku ale stojí štika o 
délce 67cm. Krásný kousek. Dobrá zpráva: 
všechny rybičky byly puštěny zpět do 
vody, kromě tří kaprů, kteří byli předáni 
výhercům vylosovaným na pertoltickém 
plese.  
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Vítání nových občánků mělo důstojný průběh 
 

     
Ve slavnostně vyzdobené místnosti v místní restauraci se konalo stejně slavnostní vítání nových 
občánků Pertoltic. K vítání přispěly děti z Kamelotu kulturním programem. Noví občánci dostali 
drobné dárky, včetně upomínkových bryndáčků s jejich jmény.  
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Prázdniny s Kamelotem 
Celé prázdniny tu budeme na děti čekat od 8 hodin a budeme tady až do 15 

hodin, s přestávkou na oběd, od 12 do 13 hodin. Každé dopoledne je pro děti připraven 
program a odpoledne bude v režii dětí. 
Můžete se těšit také na disco-maraton, 
oblíbenou hru stopovanou, opékání vuřtů, 
výlet na koupaliště, a mnoho jiného.   

Změny v programu jsou možné, 
budeme se přizpůsobovat počasí. Podrobnější 
informace o výletech dostanete v Kamelotu. 

 
 

Anežka Levová z Pertoltic bude oceněna  
 
 

       Rodičům tří skautů přišla pozvánka do obřadní 
síně Městského úřadu v Mimoni. Starosta František 
Kaiser předá 25.června 2014 jejich dětem ocenění za 
odvahu a statečnost. Jednou z oceněných bude také 
čtrnáctiletá obyvatelka Pertoltic, Anežka Levová 
 
       V sobotu šestého června  se jeden ze skautů při 
jízdě na kole zranil tak nešťastně, že si poranil tepnu 
na noze. Anežka ještě se dvěmi hochy zraněnému 
poskytli první pomoc a zavolali rychlou zdravotní 
pomoc. Pomocí igelitové pásky zabránili masivnímu 
krvácení a tím kamarádovi zachránili život.  
 
 
Ilustrační foto, Anežka Levová 

 
 
Pertoltický občasník vydává obec Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod 
Ralskem 165, 471 24 IČ: 00672912. Tiskovina zapsána pod značkou MK ČR E 21247 
vychází čtvrtletně  nákladem 150ks. Cena: zdarma. Šéfredaktor: Josef Miler.  Příspěvky, 
dotazy, názory, inzerci vhazujte do schránky obecního úřadu nebo posílejte na adresu 
starosta@pertoltice.cz  

pondělí výtvarné dopoledne 

úterý dopoledne s mladým zdravotníkem 

středa dopoledne plné soutěží a her 

čtvrtek výlet/náhradní program 

pátek výtvarné dopoledne 

3.7.2014 Zámek Zákupy vlaková doprava,  
10.7.2014 Stezka hastrmanů, Brniště autobusová doprava 
24.7.2014 Dinopark Liberec vlaková doprava 
31.7.2014 Zámek Lemberk + rozhledna vlaková doprava 
4.8.-8.8.2014 Indiánský týden v Kamelotu  
14.8.2014 Mini Zoo Hradčany + Hradčanské stěny autobusová doprava 
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v sobotu 5. července 2014 
od 13:00 hod 

u rybníka v Pertolticích pod Ralskem 
konané na počest našeho patrona, svatého Prokopa 

 
           10:00     Mše 
                                         v kostelíku svatého Prokopa  

  

           13:00     Honza Popleta a pes Alík 
                                         zábavný pořad pro děti  
  

           14:00     MTV  
                                       dívčí vokální trio, Pertoltice pod Ralskem  
  

           15:30     Osliz 
                                        punk-rocková kapela z pod hory Ralsko 
   

           17:00     Na Knop Company 
 

                                       hard rocková kapela z Mimoně 
  

           19:00     Kabát revival Morava  
                                       rocková kapela z Olomouce  
  

           21:00     Hurwajs  
                                       taneční kapela z Mimoně bude hrát k tanci a poslechu  
 
 
 

Pro děti zdarma skákací hrad 
Vstupné 50.- Kč, děti do 15 let zdarma 


